
ŁDK.1102.2.2022       Łask, dnia 22.06.2022 r. 

 

Dyrektor Łaskiego Domu Kultury w Łasku ogłasza nabór na stanowisko: 

Pracownik gospodarczy  

w Łaskim Domu Kultury, ul. Narutowicza 11, 98 – 100 Łask 

 

1. Wymiar zatrudnienia: umowa o pracę, ¾ etatu 

 

2. Miejsce wykonywania pracy: Łaski Dom Kultury, ul. Narutowicza 11, 98-100 Łask 

 

3. Wymagania niezbędne  

- wykształcenie co najmniej podstawowe, 

- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku pracownika gospodarczego, 

- pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych. Kandydat nie może być 

skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo, ścigany z oskarżenia publicznego lub 

umyślne przestępstwo skarbowe, 

- nieposzlakowana opinia. 

 

4. Wymagania dodatkowe  

- preferowane wykształcenie zawodowe, 

- doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku, 

- umiejętność pracy w zespole, łatwe nawiązywanie kontaktów z ludźmi, takt, cierpliwość i 

wyrozumiałość, 

- kreatywność, dyspozycyjność, sumienność, dokładność, odpowiedzialność, 

- dbałość o czystość i mienie placówki, 

- prawo jazdy kategorii B. 

 

5. Zakres wykonywanych zadań  

- wykonywanie wszelkiego rodzaju prac gospodarczych i porządkowych w budynku i wokół budynku, 

- utrzymanie czystości wyznaczonych powierzchni na terenie budynku i wokół budynku, 

- pielęgnacja roślin i terenów zielonych, 

- drobne prace naprawcze, 

- wykonywanie prac konserwacyjnych. 



 

6. Wymagane dokumenty i oświadczenia: 

- Curriculum Vitae 

- list motywacyjny  

- oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do zajmowania w/w stanowiska 

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być zaopatrzone i podpisane klauzulą: 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do 
realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). 

7. Termin i miejsce składania dokumentów:  

Termin złożenia ofert upływa z dniem 8 lipca 2022 r., zgłoszenia prosimy przesyłać drogą 
elektroniczną na adres: m.kelnerowska@laskidomkultury.com.pl lub składać osobiście                
w Łaskim Domu Kultury, ul. Narutowicza 11, 98-100 Łask od pn. do pt. w godz. 8:00 – 16:00. 

Oferty, które wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane. 

8. Termin rozmowy kwalifikacyjnej:  

O wynikach naboru, ewentualnej rozmowie kwalifikacyjnej, kandydaci zostaną powiadomieni 
indywidualnie. 

9. Informacja o terminie objęcia stanowiska i warunkach zatrudnienia: praca od 01.08.2022  

10. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu 
Informacji Publicznej Łaskiego Domu Kultury. 

 

 

        Dyrektor Łaskiego Domu Kultury 

 

               Magdalena Kelnerowska  

 

 


